
 

موضوعات مرتبط با های دانشجویان در ها و رسالهنامهحمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان اطالعیه

 اجتماع و نظام نخبگانی کشور
 

 

گذاری برای اجتماع ریزی و سیاستبرنامه های خود در زمینهر اجرای مأموریتسازان بنیاد ملی نخبگان در مسیمعاونت آینده

 ژوهش،پ ةزمان با هفتهمسند(،  4ر اساس الزامات سند راهبردی کشور در امور نخبگان )راهبرد کالن ساز کشور بنخبگانی آینده

 هوزدر محورهای پژوهشی زیر )با تمرکز بر ح، طع دکتریمقهای و رساله ی مقطع کارشناسی ارشدهانامهاز پایانحمایت 

 نماید:می را آغاز( و دانشجویان مستعد برتر سازانآینده

برای اجتماع شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان بازنگری، بهبود و تکامل اهداف، رویکردها و اقدامات تعیین .لفا 

 نتایج کسب شده؛ارزیابی عملکرد و ، تجارب و هاشناسیبر اساس آسیبسازان، آینده

سند  با رویکردهای سازان،برای اجتماع آینده بگانیهای بنیاد ملی نخبگان و سایر اجزای نظام نخبررسی میزان تطابق برنامه  .ب

 ها در دستیابی به اهداف تعیین شده؛راهبردی کشور در امور نخبگان و میزان موفقیت این برنامه

 های:های جدید در زمینهپیشنهاد اصالح، حذف یا تدوین برنامه    .ج

 بیشتر در ارتقای علم و فناوری و ساز برای اثرگذاری، هدایت و توانمندسازی اجتماع نخبگانی آینده شناسایی .1-ج 

 ،متوازن کشور هتوسع

 ی مطلوب و اجتماع نخبگانی کارآمد،سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تحقق نظام نخبگاناجرایی. 2-ج 

 تر اجتماع نخبگانی و عملکرد نظام نخبگانی کشور.پایش مطلوب. 3-ج 

تر شامل موارد ذیل به طور دقیق ،در این خصوصبنیاد سازان اهم موضوعات مدنظر معاونت آینده ،کلی فوقمحورهای بر اساس 

 : است

 ؛و ارائه راهکارهای جایگزین «دانشجویان مستعد برتر کشور شناسایی»شناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در آسیب .1

 ؛و ارائه راهکارهای جایگزین «دانشجویان مستعد برتر کشور حمایت»شناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در آسیب .2

 ؛و ارائه راهکارهای جایگزین« دانشجویان مستعد برتر کشور توانمندسازی»شناسی رویکردهای جاری بنیاد ملی نخبگان در آسیب .3

دانشجویان )مبتنی بر و  استاداناز نگاه  ،مستعد برتر کشور دانشجویان برایبنیاد ملی نخبگان  هایبرنامهشناسی آسیب .4

 گرایی انتقادی(؛رویکرد واقع

 بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛بنیاد ملی نخبگان سازان های معاونت آیندهارزیابی عملکرد فعالیت .5

 (؛ سازان )ارزیابی هدفآینده شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مرتبط باتعیینو راهبردهای ارزیابی اهداف  .6

 و مقایسه آنها با یکدیگر؛ تحصیلی مختلفدر مقاطع  ملی نخبگان بنیادهای مشمول پشتیبانیزیسته دانشجویان  هپدیدارشناسی تجرب .7

 محور )طرح شهید احمدی روشن(؛های دانشجویی مسئلهزیسته دانشجویان فعال در هسته هپدیدارشناسی تجرب .8

 و راهکارهای تحقق آن؛ دانشجویان مستعد برتر کشور ةاظهارانخودهای شناسایی فعال و غیرو و شاخصطراحی الگ .9



 

های نخست کارشناسی، )سال مختلفدر مقاطع و سطوح  دانشجویان مستعد برتر کشورشناسایی مسائل و نیازهای  .10

 های پایانی کارشناسی و مقاطع تحصیالت تکمیلی(؛سال

های بندی مهارتشناسایی و اولویتبر اساس  برتر کشور افزایی دانشجویان مستعدطراحی سازوکارهای مناسب مهارت .11

 ؛مختلفآنان در سطوح مورد نیاز 

 ؛سازان در نظام حکمرانی کشورطراحی الگوی جذب و اثرگذاری آینده .12

 ؛کشور های اجراییسازان در حل مسائل دستگاهطراحی الگوی جذب و اثرگذاری آینده .13

 های اجتماعی؛حل مسائل و نوآوری درسازان طراحی الگوی جذب و اثرگذاری آینده .14

نهادهای مختلف مؤثر بر اجتماع با  بنیاد ملی نخبگان سازانسازمانی معاونت آیندههای میانلگوی همکاریاطراحی  .15

 .کشورسازان آینده

کاربرگ »نمای مد نظر، توانند پس از هماهنگی با استاد راهنامه و رساله در این موضوعات، میمند به تدوین پایانعالقهدانشجویان 

را تکمیل و به نشانی  )کلیك کنید( «سازانهای مرتبط با نظام نخبگانی و اجتماع آیندهنامه/ رساله در زمینهنامة پایانکلیات طرح

ای ، در صورت موافقت بر( ارسال نمایند تا پس از بررسیresearch@bmn.irسازان )ریزی و نظارت آیندهالکترونیکی دفتر برنامه

 های الزم برای اقدامات بعدی، از سوی دفتر مذکور انجام شود.نامه، هماهنگیحمایت از پایان

و برای  سی میلیون ریالهای مقطع کارشناسی ارشد، نامهشده برای حمایت از پایاندرنظرگرفته هشایان ذکر است، اعتبار پژوهان

 است.ل میلیون ریاشصت های مقطع دکتری تخصصی، حمایت از رساله

 «های دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلینامهپشتیبانی از پایان هنامشیوه»توانید برای کسب اطالع بیشتر در این خصوص، می

 را مطالعه فرمایید. (کلیك کنید)

 

https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-
https://www.bmn.ir/fa-IR/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-

